
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Іноземна мова професійного спрямування 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу Шосткинський  інститут  СумДУ.  Кафедра
економіки  та  управління  ШІ  СумДУ

Розробник(и) Бондар Наталія Юріївна

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 7 рівень,
QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни

16 тижнів протягом 1-го семестру, 16 тижнів
протягом 2-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни

Обсяг становить 5 кредитів ЄКТС, 150 годин,
з яких 64 години становить контактна робота з
викладачем  (практичні  заняття),  86  години
становить самостійна робота.

Мова викладання Англійська, українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни
Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для
освітньої  програми  "Хімічні  технології
високомолекулярних  сполук"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Мета  курсу  полягає  у  формування  необхідної  комунікативної  спроможності  в  усній  та
письмовій  формах  в  межах  тематики,  окресленими  завданнями  майбутньої  професійної
діяльності студента.

4. Зміст навчальної дисципліни

Модуль 1. Air and Atmosphere.Organic Chemistry

Тема 1 Air and Atmosphere.
 

Grammar: Infinitive. Forms and Functions. Gerund. Forms and Functions. Participle. Forms and
Functions. Business Correspondence: Letters of Regret.



Тема 2 Organic Chemistry.
 

Grammar:  Infinitive,  Participle  and  Gerundial  Constructions.  Business  Correspondence:
Covering  Letters.

Модуль 2. Science and its Future

Тема 3 The Age of Polymers.
 

Grammar:  Subjunctive  Mood.  Emphatic  Constructions.  Suppositional  Mood.  Business
Correspondence:  Letters  of  Request.

Тема 4 Man and His Environment.
 

Grammar: Incomplete Clauses with Participle.  Emphatic Constructions.  Elliptical  sentences.
Business Correspondence: Reference Letters.

Тема 5 Science and its Future.
 

Grammar:  Additional  Difficulties  of  English  Grammar.  Use  of  the  Attribute.  Comparative
Construction. Adverbial Clauses in Subjunctive Mood. Business Correspondence: Information
Inquiry; Reply to Information Inquiry.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1
pозуміти  автентичні  письмові  (читання)  тексти,  пов`язані  з  хімічною
тематикою, розуміти основну ідею складного тексту та визначати ключові
слова параграфу;

РН2
готувати  англомовні  публічні  виступи  з  питань  професійної  діяльності,
застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми
ведення бесіди та дискусії

РН3

знаходити, критично аналізувати та презентувати нову текстову, графічну,
аудіо-  та  відео-  інформацію,  що  міститься  в  англомовних  матеріалах  за
фахом підготовки (як у друкованому, так і  в електронному вигляді),  для
виконання завдань та прийняття рішень, пов'язаних зі сферою майбутньої
професійної діяльності

РН4 писати англійською мовою тексти професійного спрямування

РН5 спілкуватись  англійською  мовою  усно  та  письмово,  демонструючи
міжкультурне  розуміння  й  толерантність

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.
Для спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія:

ПР1
Критично  осмислювати  наукові  концепції  та  сучасні  теорії  хімічних
процесів та хімічної інженерії,  застосовувати їх при проведенні наукових
досліджень та створенні інновацій.

ПР5
Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для
обговорення і презентації результатів професійної діяльності, досліджень та
проектів.



ПР7

Здійснювати у науково-технічній літературі, патентах, базах даних, інших
джерелах  пошук  необхідної  інформації  з  хімічної  технології,  процесів  і
обладнання  виробництв  хімічних  речовин  та  матеріалів  на  їх  основі,
систематизувати, і аналізувати та оцінювати відповідну інформацію.

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Air and Atmosphere.

Пр1 "Atmosphere." (денна)
 

Working out the vocabulary. Reading the text. Doing lexical tasks.

Пр2 "Infinitive, Forms and Functions." (денна)
 

Grammar: Infinitive, Forms and Functions. Doing grammar exercises.

Пр3 "Gerund, Forms and Functions." (денна)
 

Grammar: Gerund, Forms and Functions. Doing grammar exercises.

Пр4 "The Use of Gerund" (денна)
 

Grammar: The Use of Gerund. Doing grammar exercises.

Пр5 "Participle. Forms and Functions." (денна)
 

Grammar:  Participle.  Forms  and  Functions.  Doing  grammar  exercises.  Reading  the  text
"Reactions of Oxygen". Dialogical speech.

Пр6 "The Use of the Participle." (денна)
 

Grammar: The Use of the Participle. Monologic speech.

Пр7 "Gerund and Participle I" (денна)
 

Grammar: Gerund and Participle I. Business Correspondence: Letters of Regret.

Пр8 "Контрольна робота № 1" (денна)
 

Writing a test.

Тема 2. Organic Chemistry.

Пр9 "Organic Chemistry" (денна)
 

Working out the vocabulary. Reading the text "Organic Chemistry".

Пр10 "Complex Object" (денна)
 

Grammar: Complex Object. Doing grammar exercises.

Пр11 "Complex Subject" (денна)
 

Grammar: Complex Subject. Doing grammar exercises. Reading the dialogue.Dialogical speech.



Пр12 "The Absolute Participle Construction." (денна)
 

Grammar: The Absolute Participle Construction. Doing grammar exercises. Reading the text
"Carbon".

Пр13 "The Construction with the Gerund." (денна)
 

Grammar: The Construction with the Gerund. Doing grammar exercises. Reading the text.

Пр14 "Infinitive, Participle and Gerundial Constructions" (денна)
 

Grammar: Infinitive, Participle and Gerundial Constructions. Doing grammar exercises. Reading
the dialogue. Business Correspondence: Covering letters.

Пр15 "Revision" (денна)
 

Grammar: Revision. Doing grammar exercises. Reading the text "Mercury in the environment".

Пр16 "Контрольна робота № 2" (денна)
 

Writing a test.

Тема 3. The Age of Polymers.

Пр17 "Subjunctive Mood." (денна)
 

Working out the vocabulary. Grammar: Subjunctive Mood. Doing grammar exercises. Reading
the text "Polymers".

Пр18 "Emphatic Constructions." (денна)
 

Grammar: Emphatic Constructions. Doing grammar exercises. Dialogical speech.

Пр19 "Suppositional Mood." (денна)
 

Grammar:  Suppositional  Mood.  Doing  grammar  exercises.  Reading  the  text
"Plastics".Dialogical  speech.

Пр20 "Business Correspondence: Letters of Request" (денна)
 

Business Correspondence: Letters of Request. Grammar: Suppositional Mood. Doing grammar
exercises.

Тема 4. Man and His Environment.

Пр21 "Problems and Solutions" (денна)
 

Working out the vocabulary. Reading the text "Problems and Solutions". Grammar: Incomplete
Clauses with Participle. Doing grammar exercises.

Пр22 "Emphatic Constructions" (денна)
 

Grammar: Emphatic Constructions. Doing grammar exercises. Reading the text.



Пр23 "Stratospheric Ozone. Reference Letters." (денна)
 

Reading  the  text  “Stratospheric  Ozone”.  Grammar:  Elliptical  sentences.  Doing  grammar
exercises. Business Correspondence: Reference Letters.

Пр24 "Контрольна робота № 3" (денна)
 

Writing a test.

Тема 5. Science and its Future.

Пр25 "Science. Additional Difficulties of English Grammar." (денна)
 

Working out the vocabulary. Reading the text "Science". Grammar: Additional Difficulties of
English Grammar. Doing grammar exercises.

Пр26 "Use of the Attribute. Comparative Construction." (денна)
 

Grammar: Use of the Attribute. Comparative Construction. Doing grammar exercises. Reading
the text “International conference”.

Пр27 "Business Correspondence: Information Inquiry; Reply to Information Inquiry." (денна)
 

Writing: Business Correspondence: Information Inquiry; Reply to Information Inquiry. Reading
the text “Science and Society”.

Пр28 "Adverbial Clauses in Subjunctive Mood" (денна)
 

Grammar: Adverbial Clauses in Subjunctive Mood. Reading the dialogue "Plastics".

Пр29 "Biosphere" (денна)
 

Reading the text "Biosphere". Doing grammar exercises.

Пр30 "The Scope of Colloid Chemistry" (денна)
 

Reading the text "The Scope of Colloid Chemistry". Dialogical speech.

Пр31 "Grammar Revision" (денна)
 

Grammar Revision. Doing grammar exercises.

Пр32 "Контрольна робота № 4" (денна)
 

Writing a summative test.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Читання академічних текстів за темами 1 – 5.

НД2 Виконання лексико-граматичних тестів за темами 1 – 5.

НД3 Виконання завдань на розуміння логічних зв'язків між частинами текстів.

НД4 Виконання граматичних завдань

НД5 Самостійна робота: підготовка повідомлень та презентацій,  підготовка до
практичних занять.



8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Метод спостереження й аналізу мовних явищ

МН2 Обмін думками (think-pair-share)

МН3 Проблемне навчання для стимулювання самостійного набуття знань.

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування
та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання
практичних  завдань,  самооцінювання  поточного  тестування,  обговорення  та
взаємооцінюван-ня  студентами  виконаних  практичних  завдань.

Вивчення  дисципліни  сприяє  формуванню  спеціалізованої  іншомовної  комунікативної
компетенції  середнього рівня в  усіх  видах мовленнєвої  діяльності  при домінуючий ролі
читання  для  задоволення  потреб  особистого,  суспільного  та  професійно-орієнтованого
спілкування.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Визначення
Чотирибальна

національна шкала
оцінювання

Рейтингова бальна
шкала оцінювання

Відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89

Загалом  правильна  робота  з  певною кількістю
помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59

Необхідний  повторний  курс  з  навчальної
дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Опитування та усні коментарі викладача за його результатами

МФО2 Настанови викладача в процесі виконання практичних завдань

МФО3 Самостійне  виконання  студентами  ситуаційних  вправ  на  практичних
заняттях  та  їх  обговорення.

МФО4 Поточні та підсумкові контрольні роботи

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання



МСО1 Усні та письмові опитування

МСО2 Оцінювання самостійної роботи.

МСО3 Поточні та підсумкові контрольні роботи

Контрольні заходи:

1 семестр 100 балів

МСО1. Усні та письмові опитування 48

12x4 48

МСО2. Оцінювання самостійної роботи. 32

8x4 32

МСО3. Поточні та підсумкові контрольні роботи 20

2x10 20

2 семестр 100 балів

МСО1. Усні та письмові опитування 48

12x4 48

МСО2. Оцінювання самостійної роботи. 32

8x4 32

МСО3. Поточні та підсумкові контрольні роботи 20

2x10 20

Контрольні заходи в особливому випадку:

1 семестр 100 балів

МСО1. Усні та письмові опитування 48

12x4 48

МСО2. Оцінювання самостійної роботи. 32

8x4 32

МСО3. Поточні та підсумкові контрольні роботи 20

2x10 20

2 семестр 100 балів

МСО1. Усні та письмові опитування 48

12x4 48

МСО2. Оцінювання самостійної роботи. 32

8x4 32

МСО3. Поточні та підсумкові контрольні роботи 20
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2x10 20

Метод підсумкового контролю знань студентів - диференційний залік. Під час проведення
контрольних  заходів  використовується  100-бальна  шкала  оцінювання  а)  студент,  який
протягом  навчального  періоду  виконав  всі  заплановані  види  навчальної  роботи  та  за
наслідками  модульних  атестацій  набрав  необхідну,  яка  відповідає  позитивній  оцінці,
кількість рейтингових балів (не менше 60), отримує семестрову оцінку у відповідності до
набраних рейтингових балів. б) студент, який протягом поточної роботи не набрав кількість
рейтингових  балів,  що  відповідає  позитивній  оцінці,  але  не  менше  35,  зобов’язаний
перескладати захід підсумкового семестрового контролю. в) студент,  який за наслідками
модульних атестацій не набрав мінімально необхідної кількості рейтингових балів ( набрав
не  менше  35)  не  допускається  до  повторного  складання  підсумко-вого  семестрового
контролю і отримує оцінку «незадовільно».

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Бібліотечні фонди

ЗН2 Інформаційно-комунікаційні системи

ЗН3 Мультимедіа,  відео-  і  звуковідтворювальна,  проєкційна  апаратура
(відеокамери,  проєктори,  екрани,  смартдошки  тощо)

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Основна література

1
Спілкуємося  англійською  мовою  (середній  рівень)  (За  редакцією  І.
Байбакової, О. Гасько, М. Федоришина). Підручник. – Львів: Видавництво
«Бескид Біт», 2016. – 252 с.

2 Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. – Київ, 2017. –
352 с.

Допоміжна література

3

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова
(поглиблений курс)» для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та
інженерія» денної та заочної форм навчання – Суми : Сумський державний
університет, 2020. – 36 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

4 https://edu-lib.com/drugoe-2/kutepova-m-m-the-world-of-chemistry-angliyskiy-ya
zyik-dlya-studentov-himikov-onlayn


